Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Statutární město Zlín
USNESENÍ
Rady města Zlína
7. schůze

12. 4. 2021

Usnesení
1/7R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícími, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 2963/14 o výměře do 200 m2 k. ú.
Zlín, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání pozemku v souvislosti se
stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. st.
p. č.
a p. č.
vše k. ú. Zlín, za cenu ve výši 3750 Kč/m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
2/7R/2021

Rada města Zlína
ruší
usnesení Rady města Zlína č. j. 8/5R/2021 ze dne 15. 3. 2021 ve znění: „Rada
města Zlína nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako prodávajícím a
jako
kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 76/3 k. ú. Mladcová,
obec Zlín o výměře 271 m2 za účelem údržby zeleně a stromů, za cenu dle
CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH a doporučuje Zastupitelstvu města
Zlína k zamítnutí“ z důvodu jiného způsobu určení výše kupní ceny
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. 76/3 k. ú. Mladcová, obec Zlín o
výměře 271 m2 za účelem údržby zeleně a stromů, za kupní cenu 800 Kč/m2
bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
3/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a vlastníky jednotek v
domě Na Požáře 178, 760 01 Zlín, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je
prodej pozemku p. č. 522/1 o výměře 398 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro zahradu
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u bytového domu včetně oplocení, za cenu dle CMZ platné v době prodeje za
m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
4/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
,
,
a
jakožto budoucím
kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.
k. ú.
Mladcová, obec Zlín, o výměře do 76 m2 dle geometrického zaměření po
kolaudaci stavby bytového domu č. p.
na ul. Mokrá II ve Zlíně, na dobu
určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
,
,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
k.
ú. Mladcová, obec Zlín, o výměře do 76 m2 pro vybudování přístavby k
bytovému domu č. p.
na ul. Mokrá II ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s
výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné
ve výši 4 Kč/m2/rok, dle podmínek OMZ
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
k. ú. Mladcová,
obec Zlín, o výměře 34 m2 za účelem vybudování terasy a zpevněných ploch
kolem bytového domu č. p.
na ul. Mokrá II ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
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Usnesení
5/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
a
, jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku p. č. st.
o výměře 16
m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného
garáží č. e.
ve vlastnictví žadatelů, za cenu dle CMZ platné v době
prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
6/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
k. ú. Lhotka u Zlína,
obec Zlín o celkové výměře 19 m2 za účelem vybudovaní sjezdu z
komunikace a přístupového chodníku k rodinného domu č. p.
ve Zlíně Lhotce, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 9. 2021, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OMZ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
7/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 160008099 mezi statutárním
městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924,
jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření výměry a účelu stávající
výpůjčky části pozemku p. č.
k. ú. Zlín, obec Zlín o výměru 159 m2 za
účelem vybudování schodiště, chodníku a parkovacího stání pro automobil k
rodinnému domu č. p.
na ul. Buková ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu
trvání stavby s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
8/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 5555,
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760 01 Zlín, IČO 70883521, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemků p. č. 1090/12 a p. č. 1090/58 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře do 900 m2 pro umístění neveřejného dětského hřiště a přístupových
chodníků na dobu určitou 10 let, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ, OKaPP
a OPP
schvaluje
udělení souhlasu Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem náměstí T. G.
Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521 s přenecháním předmětu
výpůjčky, a to částí pozemků p. č. 1090/12 a p. č. 1090/58 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře do 900 m2 jako neveřejného dětského hřiště a přístupových
chodníků Univerzitní mateřské škole Qočna, se sídlem nám. T. G.Masaryka
3050, 760 01 Zlín, IČO 01889893
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem a udělením souhlasu
Usnesení
9/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a GEFEST
REAL s. r. o., se sídlem Hložkova 1882, 765 02 Otrokovice, IČO 08267189,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č.
615/10 a p. č. 625/7 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 205 m2 za účelem
vybudování nového sjezdu z komunikace, úpravu stávajícího sjezdu z
komunikace a pro úpravu uličního prostoru na ul. Díly II ve Zlíně k nově
řešené stavební akci "BYTOVÝ KOMPLEX ARDEA", na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ, OD a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
10/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4000190271 ze dne 15. 3. 2019
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a Dopravní společností Zlín Otrokovice, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín, IČO
60730153, jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna umístění měnírny
elektrického proudu pro trolejbusy MHD, provozované Dopravní společností
Zlín-Otrokovice, s.r.o., na části pozemku p. č 3565/19 k. ú. Zlín, obec Zlín o
výměře 25 m2, dle podmínek OPP a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Dopravní
společností Zlín - Otrokovice, s. r. o., se sídlem Podvesná XVII 3833, 760 01
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Zlín, IČO 60730153, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p. č. 3565/19 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do 30 m2 pro
vybudování zpevněné plochy a opěrné zdi u nové měnírny elektrického
proudu pro trolejbusy MHD, provozované Dopravní společností ZlínOtrokovice, s.r.o., na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OPP a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
11/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č. j. 15/6R/2020 ze dne 23. 3. 2020
ve znění: „Rada města Zlína nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 525 k.
ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře do 250 m2 pro
pro zahradu"

Usnesení
12/7R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
Pod Jurým 63, 763 11 Zlín – Lužkovice, IČO 72059371, jakožto kupujícím,
jejímž předmětem je prodej pozemků p. č. 1779 o výměře 10 268 m2, p. č.
1783 o výměře 6 645 m2, p. č. 1771 o výměře 284 m2 a p. č. 1725 o výměře
726 m2 vše k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín k zemědělským účelům, za cenu
dle CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

Usnesení
13/7R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
, jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků p. č. 52/7 a p. č. 52/6
k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměře 115 m2 za účelem vybudování
parkovacího stání a zajištění přístupu k pozemkům p. č.
a p. č.
k.
ú. Louky nad Dřevnicí, za cenu ve výši dle platné CMZ v době prodeje za m2
bez DPH
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 52/7 a p. č.
52/6, k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, o celkové výměře 115 m2 za účelem
vybudování parkovacího stání a zajištění přístupu na pozemky p. č.
a p.
k. ú. Louky nad Dřevnicí, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
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podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 52/7 a p. č. 52/6 ,
k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín, o výměře 115 m2 za účelem vybudování
parkovacího stání a zajištění přístupu k pozemku p. č.
a p. č.
k. ú.
Louky nad Dřevnicí
Usnesení
14/7R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 3862/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 25 m2
pro Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155
00 Praha 5 - Stodůlky, IČO 25788001, zastavěný základovou stanicí
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 4000130687 ze dne 21. 6. 2013
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností Vodafone Czech
Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,
IČO 25788001, jakožto nájemcem, jehož předmětem je prodloužení doby
nájmu části pozemku p. č. 3862/1 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře 25 m2 za
účelem výstavby základové stanice, z doby určité do 10. 3. 2024 na dobu
určitou do 10. 3. 2030 a udělení souhlasu se sílením dočasného zařízení pro
přenos signálů sítě elektronických komunikací, umístěném na předmětu nájmu
pro společnost Vantage Tawers s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140
00 Praha 4, IČO 09056009
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
15/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat části pozemků p. č. 3229/1, p. č. 3457/3, p. č. 3457/8, p. č. st.
8248 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 1 000 m2 pro Robin Oil s.r.o.,
se sídlem Libušina 172, 27203 Kladno 3, IČO 49823574 pro umístění stavby
čerpací stanice pohonných hmot
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1634610192 ze dne 1. 6. 2001
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a společností Robin Oil s.r.o., se
sídlem Libušina 172, 27203 Kladno 3, IČO 49823574, jakožto nájemcem,
jehož předmětem je prodloužení doby nájmu částí pozemků p. č. 3229/1, p. č.
3457/3, p. č. 3457/8 a p. č. st. 8248 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 943
m2 za účelem umístění dočasné stavby čerpací stanice pohonných hmot, z
doby určité do 1. 6. 2021 na dobu určitou do 1. 6. 2022 a zvýšení nájemného
z částky 253 Kč/m2/rok na částku 300 Kč/m2/rok
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
16/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
odvolání proti usnesení Rady města Zlína č. j. 3/3R/2021 ze dne 8. 2. 2021 ve
znění: „Rada města Zlína nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto prodávajícím a
a
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je
prodej části pozemku p. č. 1180/2 k. ú. Prštné, obec Zlín o výměře do 75 m2
pro scelení pozemků p. č.
a p. č.
k. ú. Prštné, za cenu dle CMZ platné
v době prodeje za m2 bez DPH a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k
zamítnutí“

Usnesení
17/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č. 3829/2 o výměře do 1000 m2 k.
ú. Zlín, obec Zlín pro výstavbu samoobslužných mycích boxů

Usnesení
18/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 1436/1 o výměře 2073 m2 k. ú. Louky nad
Dřevnicí, obec Zlín pro výsadbu ovocných dřevin

Usnesení
19/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 1458/45 o výměře 783 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
pro zahradu

Usnesení
20/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat část pozemku p. č. 1384 o výměře do 130 m2 k. ú. Kudlov, obec
Zlín pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku

Usnesení
21/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 1264 o výměře 61 m2 k. ú. Lhotka u Zlína, obec
Zlín pro přístup na pozemky p. č. 1262 a p. č. 1263 k. ú. Lhotka u Zlína

Usnesení
22/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemek p. č. 673/916 o výměře 48 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín pro
příjezd k rodinnému domu č. p.
na ul. Pod Vodojemem ve Zlíně a pro
scelení pozemku p. č.
k. ú. Zlín

Usnesení
23/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr prodat pozemky p. č. 481/15 o výměře 478 m2 a p. č. 2000/2 o výměře
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127 m2 oba k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín pro rozšíření pozemku p. č.
k. ú. Louky nad Dřevnicí
Usnesení
24/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
k. ú Zlín, obec Zlín o
výměře 10 m2 za účelem vybudovaní parkovacího stání k rodinnému domu č.
p.
na ul. Na Včelíně ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle
podmínek OSaDŘ – odd. DSŘ, OPP a OKaPP

Usnesení
25/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a JKL servis
s. r. o., se sídlem U Dráhy 382, 763 02 Zlín - Louky, IČO 27678067, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 306/34 a p.
č. 306/40 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o celkové výměře 385 m2, za
účelem zřízení staveniště v rámci výstavby administrativního a provozního
objektu firmy, na dobu určitou, po dobu provádění stavebních prací, nejdéle
však do 30. 4. 2024 s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z
důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OMZ a OD
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a JKL
servis s. r. o., se sídlem U Dráhy 382, 763 02 Zlín - Louky, IČO 27678067,
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p. č. 306/34 a
p. č. 306/40 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o celkové výměře 385 m2, za
účelem umístění zařízení staveniště v rámci výstavby administrativního a
provozního objektu firmy, na dobu určitou, po dobu provádění stavebních
prací, nejdéle však do 30. 4. 2024 s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ, OMZ
a OD

Usnesení
26/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
dgstudio.cz s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 1095/12, 760 01 Zlín, IČO
03127281, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č.
1314/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 780 m2 za účelem vybudování
bezkontaktní automyčky, na dobu určitou 5 let, s výpovědní dobou 8 měsíců,
s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy

Usnesení
27/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
umístění domovní vrtané studny o O 1,60 a vodovodní přípojky o délce 2 bm
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na pozemku p. č. 1152/8 k. ú. Kudlov, obec zlín k objektu na pozemku p. č.
st. 700 k. ú. Kudlov, obec Zlín
Usnesení
28/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
jakožto budoucím kupujícím, jejímž předmětem je
prodej části pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 45 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci stavby rodinného domu č. p.
na
ul. Podvesná XIV ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín, o
výměře do 45 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému domu č. p.
na
ul. Podvesná XIV ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce
z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3247/9 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o celkové výměře 55 m2 za účelem vybudování terasy, přístupového chodníku
na terasu, zpevněné příjezdové plochy ke garáží, přístupového chodníku k
půldomku včetně okapového chodníku k rodinnému domu č. p.
na ul.
Podvesná XIV ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OPP, OSaDŘ - odd. DSŘ, OD a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
29/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
a
jakožto budoucím kupujícím, jejímž
předmětem je prodej části pozemku p. č. 972/39 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
do 18 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci stavby rodinného domu
č. p.
na ul. Buková ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle

-9-

CMZ platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
a
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p. č. 972/39 k.
ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 18 m2 pro vybudování přístavby k rodinnému
domu č. p.
na ul. Buková ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní
dobou tři měsíce z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4
Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
,
jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č.
972/39 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 5 m2 za účelem vybudování schodiště
k rodinnému domu č. p.
na ul. Buková ve Zlíně, na dobu neurčitou, s
výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání
smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ a OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
30/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto budoucím prodávajícím a
,
jakožto budoucím kupujícím, jejímž předmětem je
prodej části pozemku p. č. 3247/7 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře do 34 m2 dle
geometrického zaměření po kolaudaci stavby rodinného domu č. p.
na
ul. Podvesná XII ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, za cenu ve výši dle CMZ
platné v době prodeje za m2 bez DPH
souhlasí s pověřením
Mgr. Pavla Brady, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem části pozemku p. č. 3247/7 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře
do 34 m2 pro vybudování přístavby rodinnému domu č. p.
na ul.
Podvesná XII ve Zlíně, na dobu určitou 3 let, s výpovědní dobou tři měsíce z
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důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
.
jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 3247/7 k. ú. Zlín, obec Zlín,
o výměře 3 m2 za účelem vybudování přístupového schodiště k rodinnému
domu č. p.
na ul. Podvesná XII ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní
dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy,
dle podmínek OKaPP a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem
Usnesení
31/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost
inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto oprávněným a
a
, jakožto povinným, jejímž předmětem je
zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu vstupovat na služebný
pozemek p. č. 360/4 k. ú. Salaš u Zlína, obec Zlín za účelem spočívající v
právu vstupovat na služebný pozemek za účelem umístění, provozování,
oprav, kontrol a údržby kanalizačního vedení, jakož i v právu provádět na
kanalizačním vedení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení jeho výkonnosti, bezúplatně, na dobu neurčitou
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
32/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
vlastníkem pozemků a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860, jakožto
stavebníkem, jejímž předmětem je rekonstrukce komunikace v rámci akce
„Silnice II/490: Zlín – OK K Majáku" na pozemcích p. č. 943/25, p. č. 3539/6,
p. č. 3539/10, p. č. 3539/16, p. č. 3539/17, p. č. 3539/29, p. č. 3539/30, p. č.
3539/32, p. č. 3539/33, p. č. 3539/34 vše k ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře
do 1850 m2, na dobu určitou - po dobu provádění stavebních prací, maximálně
do 31. 12. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, dle podmínek OSaDŘ, OD a
OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
33/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 01/2021 ke smlouvě o výpůjčku č. 4000192205 ze dne 22.
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1. 2020 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je
rozšíření výměry a účelu stávající výpůjčky části pozemku p. č. 3124/6 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměru 13 m2 za účelem vybudování zpevněné plochy terasy
u rodinného domu č. p.
na ul. Podvesná VII ve Zlíně, na dobu neurčitou,
s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy dle podmínek OKaPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem
Usnesení
34/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Padělky 3981 – 3982 ve Zlíně, se
sídlem Padělky I 3981, 760 01 Zlín, IČO 26256118, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 2974/8 k. ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře 374 m2 za účelem umístění lešení a zařízení staveniště
(mobilní WC, šatny, skladovací prostory) při revitalizaci bytového domu č. p.
3981 a č. p. 3982 na ul. Padělky I ve Zlíně, na dobu určitou, po dobu provádění
stavebních prací, nejdéle však do 1. 5. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ a OD
schvaluje
uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Padělky 3981 – 3982 ve Zlíně, se
sídlem Padělky I 3981, 760 01 Zlín, IČO 26256118, jakožto vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 2974/8 k. ú. Zlín, obec Zlín
o celkové výměře 14 m2 za účelem zateplení bytového domu č. p. 3981 a č.
p. 3982 na ul. Padělky I ve Zlíně, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle
podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejích uzavřením a podpisem

Usnesení
35/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku p. č. 401 k. ú. Lužkovice, obec Zlín o výměře 12 m2 za účelem
vybudování sjezdu z komunikace a přístupového chodníku k novostavbě
rodinného domu na pozemku p. č.
k. ú. Lužkovice, obec Zlín, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OMZ
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pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
36/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Budovatelská 4806 – 4807 ve Zlíně,
se sídlem Budovatelská 4807, 760 05 Zlín, IČO 09626689, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 2822/10 a p.
č. 2822/8 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 463 m2 za účelem umístění
lešení a zařízení staveniště (mobilní WC, šatny, skladovací prostory) při
revitalizaci bytového domu č. p. 4806 a č. p. 4807 na ul. Budovatelská ve
Zlíně, na dobu určitou po dobu provádění stavebních prací, nejdéle však do 1.
5. 2022, s výpovědní dobou 1 měsíc, s možností odstoupení z důvodu porušení
ujednání smlouvy, dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ a OD
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu Budovatelská 4806 – 4807 ve Zlíně,
se sídlem Budovatelská 4807, 760 05 Zlín, IČO 09626689, jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p. č. 2822/10 a p.
č. 2822/8 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře 12 m2 za účelem zateplení
bytového domu č. p. 4806 a č. p. 4807 na ul. Budovatelská ve Zlíně, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ - odd. DSŘ, OMZ a OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smluv, jejich uzavřením a podpisem

Usnesení
37/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je
výpůjčka částí pozemků p. č. 550/235 a p. č. 550/218 k. ú. Prštné, obec Zlín o
celkové výměře 18 m2 za účelem vybudování sjezdu z komunikace k
plánované novostavbě rodinného domu na pozemcích p. č.
a p. č.
k. ú. Prštné, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3
měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OPP
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
38/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
jakožto
vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1246/1 k. ú.
Kostelec u Zlína, obec Zlín o výměře 11 m2 za účelem vybudování sjezdu z
komunikace k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku p. č.
k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou
3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
39/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dodatku č. 01/21 ke smlouvě o výpůjčku 4000204133 mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
00283924, jakožto půjčitelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČO 70883521, jakožto vypůjčitelem,
jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky částí pozemků p. č. 980/227,
p. č. 980/233, p. č. 980/246 , p. č. st. 1555 k. ú. Zlín, obec Zlín o celkové
výměře do 750 m2 za účelem umístění staveniště pro rekonstrukci a
modernizaci budovy univerzitní auly – objektu U2 č. p. 5139 na ul. Mostní ve
Zlíně, na dobu určitou do 31. 12. 2021, s výpovědní dobou 3 měsíce, s
možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle podmínek
OSaDŘ - odd. DSŘ, OKaPP a OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
40/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
.a
, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
části pozemku p. č. 526/13 k. ú. Prštné, obec Zlín, o výměře 32 m2 pro
umístění lešení při rekonstrukci rodinného domu č. p.
na ul. U Sokolovny
ve Zlíně - Prštném, na dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy po
dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1 týden, s možností odstoupení z důvodu
porušení ujednání smlouvy, dle podmínek OD
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
41/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a
Společenstvím vlastníků jednotek domu M. Knesla 4013 - 4014 - 4015 ve
Zlíně, se sídlem M. Knesla 4014, 760 01 Zlín, IČO 26271249, jakožto
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vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p. č. 4019/1 k. ú.
Zlín, obec Zlín, o celkové výměře 50 m2 pro umístění lešení při zateplení štítů
bytového domu č. p. 4013 – 4015 na ul. M. Knesla ve Zlíně, na dobu určitou,
s účinností od data podpisu smlouvy po dobu 29 dnů, s výpovědní dobou 1
týden, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, dle
podmínek OMZ
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem
Usnesení
42/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout část pozemku p. č. 560/5 o výměře 100 m2 k. ú. Mladcová,
obec Zlín k zahrádkářským účelům

Usnesení
43/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout část pozemku p. č.
k. ú. Štípa, obec Zlín o
výměře do 55 m2 pro rozšíření zahrady u novostavby rodinného domu na
pozemku p.č.
k.ú. Štípa

Usnesení
44/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout pozemek p. č. 242/34 k. ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín
o výměře 245 m2 k údržbě zeleně

Usnesení
45/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p. č. 732/21 o výměře do
200 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín za účelem vybudování přístavby k rodinnému
domu č. p.
na ul. Obeciny ve Zlíně a k údržbě zeleně

Usnesení
46/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr pronajmout části pozemků p. č. 3844/2 o celkové výměře 30 m2, p. č.
3845/1 o výměře 953 m2, p. č. 3846/3 o výměře 484 m2 k. ú. Zlín, obec Zlín
k zahrádkářským účelům (díly 1, 2, 3, 4, 8, 13, 15)

Usnesení
47/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 980/21 k. ú. Zlín, obec Zlín o výměře do
100 m2 za účelem vybudování parkovacího stání a pro zahradu k bytové
jednotce č. 2 u bytového domu č. p.
na ul. Mostní ve Zlíně

Usnesení
48/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout, prodat části pozemku p. č. 3256/5 k. ú. Zlín, obec
Zlín, o celkové výměře do 90 m2 za účelem vybudování přístavby k
rodinnému domu č. p.
na ul. Zálešná III ve Zlíně, včetně vybudování
okapového chodníku a schodiště
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Usnesení
49/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr pronajmout části pozemků p. č. 2959/7 a p. č. 2963/14 oba k. ú. Zlín,
obec Zlín o celkové výměře do 460 m2 pro příjezd k rodinnému domu na
pozemku p.č. st.
, k. ú. Zlín, údržbu zpevněných ploch a zeleně

Usnesení
50/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 1635730815 ze dne 21. 11.
2003, jehož předmětem je změna vypůjčitele části pozemku p. č. 707/2 k. ú.
Zlín, obec Zlín o výměře 20 m2 za účelem zajištění příjezdu ke garáži v
rodinném domě č. p.
na ul. Lesní ve Zlíně

Usnesení
51/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr prodat část pozemku p. č. 3256/5 k. ú. Zlín, obec Zlín, o celkové výměře
15 m2 pro majetkoprávní vypořádání pod přístavbou k bytové jednotce č.
bytového domu č. p.
na ul. Zálešná VII ve Zlíně

Usnesení
52/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit část pozemku p. č. 974/72 k. ú. Zlín, obec Zlín, o výměře 30
m2 za účelem vybudování parkovacího stání k rodinnému domu č. p.
na
ul. Pod Rozhlednou ve Zlíně

Usnesení
53/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p. č. 615/3 k. ú. Mladcová, obec
Zlín o výměře 4 m2 za účelem umístění poštovních schránek

Usnesení
54/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
záměr vypůjčit části pozemků p. č. 660/22 a p. č. 660/36 k. ú. Zlín, obec Zlín
o výměře do 40 m2 za účelem vybudování tří parkovacích stání

Usnesení
55/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr darovat pozemek p. č. 1206/2, ostatní plocha, silnice, k. ú. Lípa nad
Dřevnicí, obec Lípa, o výměře 225 m2, zastavěný silnicí III/49020 ve
vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení
56/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
pravidla pro rozhodování o žádostech nájemců nebytových prostor ve
vlastnictví statutárního města Zlína o snížení nájemného za období leden až
březen 2021: 1. Nájemné bude jednotlivým žadatelům sníženo na základě
žádosti podané nejpozději do 31. května 2021 a pouze pokud celková výše
snížení převýší 2 000 Kč, nižší slevy nebudou poskytovány. 2. O žádosti bude
rozhodnuto pouze v případě, že má nájemce k datu podání žádosti uhrazeny
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všechny závazky vůči statutárnímu městu Zlín za období leden - březen 2021.
3. Při splnění dvou předchozích podmínek bude nájemné sníženo takto: a)
restauracím, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 % b)
cestovním kancelářím o 30 % c) spolkům, které nemohou vykonávat svoji
činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 %
d) nájemcům, jejichž provozovny byly uzavřeny, o 50 %;
doporučuje
organizacím a společnostem zřízeným či založeným statutárním městem Zlín,
aby v případě jejich nájemců postupovali obdobně.
Usnesení
57/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností GAS unit s.r.o., Lípa č. p. 257, 763 11, IČO
02996081, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor
nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese třída Tomáše Bati
1276, Zlín o výměře 23,10 m2, za účelem kanceláře společnosti, za nájemné
ve výši 1 039,48 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
58/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a společností BartNET Zlín s.r.o., Dřevnická 4127, 760 01
Zlín – Příluky, IČO 03719421, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží budovy na adrese
Broučkova 292, Zlín o výměře 32,65 m2, za účelem kanceláře, za nájemné ve
výši 808 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
59/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a Diagnostickým ústavem a střediskem výchovné péče, Brno,
Veslařská 246, Veslařská 345/246, 637 00 Brno, IČO 62158384, jakožto
nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor nacházejících se v
I. a II. nadzemním podlaží budovy na adrese SNP 4789, Zlín o výměře 412
m2, za účelem SVP Domek Zlín – ambulantní a pobytové služby, za nájemné
ve výši 200 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle OZ, pro
stávajícího uživatele;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
60/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín,
IČO 00426326, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je kompenzace
vynaložených nákladů v souvislosti s výměnou kotle provedené dne 11. 5.
2020 v nebytovém objektu na adrese Hornomlýnská 3712 a 3713, Zlín ve výši
47 770,86 Kč bez DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
61/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností Moučka - SYMO s.r.o., Pasecká 2519, 760 01 Zlín, IČO
06760392, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Okružní 4699,
Zlín o výměře 15,50 m2, dohodou ke dni 30.4.2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
62/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se
sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem
a společností Moučka - SYMO s.r.o., Pasecká 2519, 760 01 Zlín, IČO
06760392, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu
nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy na adrese Okružní 4699,
Zlín o výměře 16 m2, dohodou ke dni 30. 4. 2021;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
63/7R/2021

Rada města Zlína
ruší
část usnesení Rady města Zlína č. 59/19R/2020 ze dne 29. 9. 2020 ve znění:
„Rada města Zlína souhlasí s uzavřením dohody o splátkách a uznání dluhu
formou notářského zápisu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto věřitelem, společností Kavárna
– cukrárna s.r.o., Dřevnická 4133, 760 01 Zlín, IČO 26934281, jakožto
dlužníkem a
jakožto
přistupitelem, jejímž předmětem je uznání dluhu a úhrada dlužného
nájemného ve výši 353 897,50 Kč, vyplývající ze smlouvy o nájmu
nebytových prostor v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 12 na náměstí Míru
12 ve Zlíně, která je součástí pozemku p. č. st. 299 k. ú. Zlín o celkové výměře
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157,7 m2 pro provoz restaurace Dolce Vita ve splátkách ve výši 5 900
Kč/měsíc a poslední splátka bude 5 797,50 Kč pod ztrátou výhody splátek,
tedy celkem po dobu 60 měsíců“
souhlasí
se zrušením usnesení č. 17/14Z/2020 ze dne 22. 10. 2020.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení
Usnesení
64/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto půjčitelem a Charitou
Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČO 44117434, jakožto vypůjčitelem, jejímž
předmětem je výpůjčka nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním
podlaží budovy na adrese třída Tomáše Bati 204, Zlín o výměře 88,43 m2 za
účelem poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení podle § 11a
odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a POC antigenního
testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 určené široké veřejnosti,
na dobu určitou do 30. 6. 2021, s účinností ode dne podpisu smlouvy;
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
65/7R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
aktuální informace o postupu prací na založení Bytového družstva Slanice
souhlasí
se zveřejněním informací a se zjištěním předběžného zájmu o členství v
Bytovém družstvu Slanice
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí a schválit.

Usnesení
66/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě Vodní 4206 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 4. 2021,
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem a
jakožto nájemkyní,
jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě č. p. 4206 na ul. Vodní ve Zlíně,
o velikosti 2 + kk, na dobu určitou 6 měsíců a dále dle platných Pravidel, za
nájemné ve výši 100 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu, s
účinností ode dne 1. 5. 2021,
c) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a panem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v
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domě Vodní 4209 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 5. 2021,
d) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
, trvale bytem
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Družstevní 4509 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 4. 2021,
e) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a paní
trvale bytem
jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě
Broučkova 292 ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 4. 2021,
f) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jako pronajímatelem
a panem
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v domě Broučkova 5352 ve Zlíně - Přílukách, o velikosti 1 + kk, ke dni 30. 4.
2021,
g) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a paní
trvale bytem
, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č.
v
domě Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni 31. 5. 2021,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohod a smlouvy, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
67/7R/2021

Rada města Zlína
zamítá
a) mimořádné přidělení zrekonstruovaného bytu o velikosti 2 + kk v domě čp.
4201-4210 na ul. Vodní ve Zlíně, paní
trvale bytem
b) mimořádné přidělení bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 v domě čp. 3121 na ul.
Obeciny ve Zlíně, manželům
a
trvale bytem
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto
pronajímatelem a
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v domě čp.
3122 na ul. Obeciny ve Zlíně nejpozději ke dni 31. 5. 2021, a mimořádné
přidělení sociálního bytu s nižším standardem vybavení a uzavření smlouvy o
nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO 00283924, jakožto pronajímatelem a panem
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je nájem sociálního bytu s nižším standardem vybavení č. o
velikosti 3+1 v domě čp. 2901 na ul. Obeciny ve Zlíně, s účinností nejpozději
od 1. 6. 2021, na dobu určitou 6 měsíců a dále dle platných pravidel, za
nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc, a za podmínky vrácení stávajícího bytu;
b) mimořádné přidělení sociálního bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO
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00283924, jakožto pronajímatelem a paní
trvale bytem
jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
nájem bytu č.
o velikosti 1+kk v domě čp. 4699 na ul. Okružní ve Zlíně,
s účinností nejpozději od 1. 5. 2021, na dobu určitou 6 měsíců a dále dle
platných pravidel, za nájemné ve výši 80 Kč/m2/měsíc;
c) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2+kk, kategorie byty dostupné, v
domě čp. 344 na ul. Nad Ovčírnou IV nebo v domě čp. 4699 na ul. Okružní
nebo v domě čp. 4786 na ul. Středová ve Zlíně, paní
trvale
bytem t
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody a smluv, jejich uzavřením a podpisem.
Usnesení
68/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
a) uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem
Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým
družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563,
jakožto pronajímateli a
trvale bytem
, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu č. v
domě čp. 5407 na ul. Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 2 + kk,
b) uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, Bytovým družstvem Podlesí,
se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČO 26295563, jakožto pronajímateli
a
a
, trvale bytem
jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu č. v domě čp. 5407 na ul.
Podlesí V ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
8 Kč/m2/měsíc,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy a dohody, jejich uzavřením a podpisem.

Usnesení
69/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
70/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2021 – přesuny technického charakteru v rámci
schváleného rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek

Usnesení
71/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením č. 15/2021 – navýšení a přesuny schváleného
rozpočtu roku 2021 dle přiložených tabulek
2. s poskytnutím dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.11 řádek č.2 a 3
3. s uzavřením veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a
čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení
Usnesení
72/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení
na území města Zlína v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele HC
Berani Zlín, z.s., IČO 005 31 928, 6827000 Kč, na úhradu nákladů spojených
s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení na území města Zlína v
roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
73/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení
na území města Zlína v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele Orel
jednota Zlín, IČO 644 67 317, 300000 Kč, na úhradu nákladů spojených s
provozem tělovýchovných a sportovních zařízení na území města Zlína v roce
2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
74/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení
na území města Zlína v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČO 005 30 719, 250000 Kč, na úhradu
nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení na
území města Zlína v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
75/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení
na území města Zlína v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČO 658 23 061, 137000 Kč, na
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úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení
na území města Zlína v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
76/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení
na území města Zlína v roce 2021 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Malenovice, IČO 423 40 021, 126000 Kč, na úhradu
nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení na
území města Zlína v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
77/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení
na území města Zlína v roce 202 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Sportovní kluby Zlín, z.s., IČO 005 31 944, 2960000 Kč, na úhradu nákladů
spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení na území města
Zlína v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
78/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu statutární města Zlína na
úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení
na území města Zlína v roce 202 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy,
2) s pověřením Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním
ostatních náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem pro žadatele
Fotbalový club Zlín, z.s., IČO 670 08 127, 2837000 Kč, na úhradu nákladů
spojených s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení na území města
Zlína v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
79/7R/2021

Rada města Zlína
nesouhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele
Tělocvičná jednota Sokol Zlín, Sokolská 663, 760 01 Zlín, IČO 00530719,
140 000 Kč, na opravu závady na ovládání otopného systému kotelny v
objektu sokolovny ve Zlíně,
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí.
Usnesení
80/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
priority místní části Klečůvka pro rok 2021 dle přílohy.

Usnesení
81/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
se schválením dokumentu Plán dopravní obslužnosti pro území měst Zlín a
Otrokovice a obcí Bělov, Želechovice nad Dřevnicí a Hvozdná na období 2021
- 2027.
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
82/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
revizi 44. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální
vazby V dle přílohy č. 1, spočívající v navýšení její alokace, a to s platností
počínaje okamžikem schválení aktualizované verze 2.11 Integrovaného plánu
rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020 řídícím orgánem Integrovaného
regionálního operačního programu.

Usnesení
83/7R/2021

Rada města Zlína
bere na vědomí
změnu na pozici manažera IPRÚ/ITI v oddělení koordinace projektů, a to v
souvislosti s obsazením této pracovní pozice novou zaměstnankyní Ing.
Adélou Kolářovou k datu 1.4.2021.

Usnesení
84/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
zadávací řízení v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Revitalizace území Díly III - IV. – Morysovy
domy - 2. etapa”
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů v
zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich
podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka v zákonem
stanovených případech a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením
smlouvy a podpisem smlouvy s účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvýhodnější
jmenuje
komisi pro zadávací řízení ve složení:
členové:
Michal Čížek, člen Rady města Zlína
David Neulinger, Odbor dopravy
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
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náhradníci:
Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
Tomáš Nedbal, Odbor dopravy
Blanka Semelová, Odbor právní
Usnesení
85/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Zajištění výkonu zadavatelských činností v zadávacím řízení se soutěžním
dialogem na Zajištění nakládání s komunálním odpadem statutárního města
Zlína",
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s
uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Pavla Šafaříková, Odbor právní
Romana Červíková, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Lucie Hofrichterová, Odbor právní
Miloslava Sedláčková Odbor právní

Usnesení
86/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávky " Dodávka nového komunálního traktoru
s příslušenstvím pro Odbor městské zeleně MMZ"
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů
ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
členové:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Jaroslav Divoký, Odbor městské zeleně
Blanka Semelová, Odbor právní
náhradníci:
Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
Tomáš Polehňa, Odbor městské zeleně
Miloslava Sedláčková, Odbor právní
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Usnesení
87/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
výběrové řízení v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky "Pořízení zásahového osobního automobilu pro
JPO II/1 Zlín-Prštné",
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve
výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení,
rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a podpisem
smlouvy s vybraným účastníkem,
jmenuje
komisi pro výběrové řízení:
č l e n o v é:
1. Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora
2. Jan Machula, oddělení krizového řízení a obrany
3. Romana Červíková, Odbor právní
n á h r a d n í c i:
1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
2. Josef Jakuba, oddělení krizového řízení a obrany
3. Jana Smutná, Odbor právní

Usnesení
88/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 4400170044 na služby
"Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor
na akci Prštenská příčka - napojení centrum, Zlín - Prštné", uzavřené mezi
statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 002
83 924 jako objednatelem, a společností MDS projekt s. r. o., se sídlem
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938 jako zhotovitelem,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem uvedené dohody.

Usnesení
89/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem Náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a firmou JASY
Vsetín, s. r. o, 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČO: 25860852 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace stavby "Přechod pro chodce ulice Vršava IZlín", za cenu 267 156,85 Kč bez DPH.
pověřuje
p. Michala Čížka, člena Rady města Zlína, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
90/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
a zadání stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Lávka Z12 přes Dřevnici,
Zlín - Příluky, ulice Přístav", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a Projekční
kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 jako
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zhotovitelem, a to za cenu 380.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Michala Čížka, člena Rady města Zlína, podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.
Usnesení
91/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo "Dopracování stávajícího prototypu zastřešení" v
rámci akce "Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně" mezi
statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924, jako objednatelem a firmou Marek Čabla, se sídlem Příkrá 2347,
760 01 Zlín, IČO: 60576618, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je
konstrukční řešení a dopracování prototypu zastřešení, za cenu ve výši 182
830 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
92/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi statutárním městem Zlínem,
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO 00283924, jakožto věřitelem a
Petrem Uríkem, Květná 305, 763 14 Zlín, IČO 62868888, jakožto dlužníkem,
jejímž předmětem je uznání dluhu na nájemném a zálohách za energie a služby
ve výši 78 977,93 Kč včetně úroků z prodlení, vyplývající ze smlouvy o nájmu
prostor sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží budovy čp. 271 na ul.
Na Rusavě 271 ve Zlíně-Kostelci, pro provozování baru-výčepu a dohoda o
uhrazení tohoto dluhu ve splátkách po 5 000,00 Kč (4.-6. měsíc 2021), 10
000,00 Kč (7.-11. měsíc 2021) a doplatek 13 977,93 Kč (do 30.12.2021), to
vše pod ztrátou výhody splátek
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohody, jejím uzavřením a podpisem

Usnesení
93/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o provozu kanalizace pro veřejnou potřebu
ve vlastnictví statutárního města Zlína, č. 3400110169, ze dne 30. 12. 2011,
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
IČO: 00283924, jako vlastníkem kanalizace, a společností MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc, IČO:
61859575, jako provozovatelem kanalizace, jehož předmětem bude s
účinností od 1. 5. 2021 rozšíření provozované kanalizace o 5 úseků kanalizací
v celkové délce cca 1,9 km, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním dalších náležitostí uvedeného
Dodatku č. 5 a jeho uzavřením a podpisem,
schvaluje
navýšení nájemného ze strany statutárního města Zlína, jako vlastníka
kanalizace, vůči společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., jako
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provozovateli kanalizace, pro rok 2021, a to částku o 13.000,- Kč/rok bez
DPH, v důsledku čehož dojde ke zvýšení nájemného ze stávající částky
517.672,- Kč na částku 530.672,-Kč/rok bez DPH, a to v návaznosti na
rozšíření provozované kanalizace o 5 nových úseků kanalizací dle přílohy č.
1 tohoto materiálu.
Usnesení
94/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě o dílo č. 4000205048 ze dne
23.11.2020, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem a společností Korelis s.r.o., se
sídlem Dobrovolského 800/4, Hodonín, 695 01, IČO: 01443631 jako
zhotovitelem, na realizaci stavebních prací „Rekonstrukce elektroinstalace ve
volných bytech v bytovém domě na ul. Vodní 4201-4210 ve Zlíně“, jehož
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v
hodnotě 17 498 Kč bez DPH a prodloužení doby provádění díla do
30.11.2021.
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem

Usnesení
95/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Ošetření travnatých ploch ve spodní části
Gahurova prospektu pro r. 2021“, mezi statutárním městem Zlín jako
objednatelem a zhotovitelem ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná 4548,
760 05 Zlín, IČO: 27718590 za cenu 255 853,90 Kč bez DPH a za dalších
podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
96/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na služby „Založení letničkových záhonů z přímého
výsevu včetně dodávky materiálu a rozvojové péče do 31. 10. 2021 na
plochách veřejné zeleně“, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a
zhotovitelem ACRIS zahrady s.r.o. se sídlem Slunečná 4548, 760 05 Zlín,
IČO: 27718590 za cenu 203 063,00 Kč bez DPH a za dalších podmínek
uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a
pověřuje
RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních
náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

Usnesení
97/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní
služby č. 2021/02470 mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín,
IČO 00283924 a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha, IČO
47114983 dle příloh.
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pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce podpisem dohody a dojednáním podstatných
náležitostí.
Usnesení
98/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760
01 Zlín, IČO: 00283924 jako objednatelem a společností CHROMEK
INTERIÉRY s.r.o., Tečovice 365, 763 02 Tečovice, IČO: 26935431 jako
zhotovitelem, jejímž předmětem bude výroba a dodání vybavení pro Obvodní
knihovnu Malenovice, Mlýnská 845, Zlín 763 02, za cenu 588 480 Kč bez
DPH;
pověřuje
Mgr. Pavla Stojara, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
99/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření koprodukční smlouvy mezi společností Filmové ateliéry s.r.o.,
Filmová 174, 760 01 Zlín, IČO: 27672786, jakožto producentem a statutárním
městem Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924 jakožto
koproducentem, jejímž předmětem bude spoluúčast stran na vytvoření
audiovizuálního díla "Sametový Zlín", s výší koprodukčního vkladu 280 000
Kč, za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení;
pověřuje
náměstka primátora odpovědného pro oblast kultury a památkové péče
dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
100/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu statutárního města Zlína číslo 2800 21 0182 ze dne 3. 2.
2021 mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO:
00283924 jako poskytovatelem a společností FILMFEST, s.r.o., Filmová 174,
760 01 Zlín, IČO: 26273365 jako příjemcem, jehož předmětem je změna
formy a termínu konání 61. Zlín Film Festivalu - Mezinárodního festivalu
filmů pro děti a mládež na Díl 1 konaný 28.5. - 1. 6. 2021 formou online
platformy v kombinaci s drobnými aktivitami v plenéru města a Díl 2 konaný
9. 9. - 15. 9. 2021 ve standartním formátu včetně filmových soutěží a
doprovodného programu a změna termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční
dotace na 30. 11. 2021;
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Mgr. Pavla Stojara,
náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho
uzavřením a podpisem.

Usnesení
101/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
udělení souhlasů se zapojením do projektu Zlínského kraje, financovaného z
Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera, s
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finančním příspěvkem, v projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji V, pro:
Mateřskou školu Zlín, Dětská 4698, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Dětská 4698, 760 05 Zlín, IČO 71006974,
Mateřskou školu Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČO 71007695,
Mateřskou školu Zlín, tř. Svobody 835, příspěvkovou organizaci, se sídlem
třída Svobody 835, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO 71007741,
Základní školu Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín, IČO 71008098,
Základní školu Zlín, Křiby 4788, příspěvkovou organizaci, se sídlem Křiby
4788, 760 05 Zlín, IČO 71008179,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětných
souhlasů.
Usnesení
102/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../...., kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 10/2016, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné
doby nočního klidu, dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
103/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../…. o pouličních uměleckých
produkcích, dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
104/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s volbou pana Jana Feila do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Zlíně na
volební období 2018 - 2022, s účinností ode dne schválení Zastupitelstvem
města Zlína a
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

Usnesení
105/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Aerobik klub Zlín, z.s., IČO
26680769, 108000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
106/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Akademie karate Zlín, z.s.,
IČO 01344323, 210000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
107/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele FC Malenovice, z.s., IČO
26642727, 107000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
108/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele FK Lužkovice - Želechovice,
z.s., IČO 42340667, 57000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
109/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele FK Příluky, spolek, IČO
18757821, 150000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
110/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele FK Štípa, z.s., IČO
62181491, 150000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

- 31 -

Usnesení
111/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Florbalový klub Zlín Lions,
z.s., IČO 03075486, 432000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
112/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Fotbalový klub Mladcová,
z.s., IČO 46276351, 152000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
113/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Golf Club Lázně Kostelec u
Zlína, IČO 26614979, 65000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
114/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Gymnastika Zlín z.s., IČO
26983761, 597000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
115/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele HBC Malenovice, z.s., IČO
18811221, 64000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
116/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele iDance Studio, z.s., IČO
05421551, 73000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
117/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele IHC Devils Zlín, z.s., IČO
65823265, 111000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
118/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Lezecký klub Vertikon Zlín,
z.s., IČO 27024989, 442000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
119/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele NEMO Zlín, pobočný spolek
SPMS, IČO 71249419, 133000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce
2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
120/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Nordika Ski Zlín, z.s., IČO
22885170, 64000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
121/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Orel jednota Zlín, IČO
64467317, 637000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
122/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SK Louky, z.s., IČO
44005369, 226000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
123/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SK Rytmik Zlín, z.s., IČO
46307478, 90000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
124/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SPORT KLUB ZLÍN MLADCOVÁ, IČO 26590891, 294000 Kč, na činnost sportovní organizace
v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
125/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní klub Jaroslavice,
z.s., IČO 46276211, 126000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
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uzavřením a podpisem.
Usnesení
126/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní klub P+K Zlín,
z.s., IČO 03119556, 67000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
127/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní kluby Policie Zlín,
z.s., IČO 46307311, 112000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
128/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní kluby Zlín, z.s.,
IČO 00531944, 909000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
129/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní škola Judo, JiuJitsu Zlín, z.s., IČO 27022463, 99000 Kč, na činnost sportovní organizace v
roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
130/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tanečně - gymnastický klub
Zlín, z.s., IČO 67025145, 92000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce
2021
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doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
Usnesení
131/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Taneční klub FORTUNA
Zlín z.s., IČO 48472166, 86000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce
2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
132/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol
Zlín, IČO 00530719, 189000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
133/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělovýchovná jednota
Malenovice, z.s., IČO 46307354, 100000 Kč, na činnost sportovní organizace
v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
134/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol
Jižní Svahy Zlín - 5, IČO 22848410, 58000 Kč, na činnost sportovní
organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.
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Usnesení
135/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s poskytnutím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro žadatele J Sokol Kostelec-Zlín, z.s.,
IČO 18757600, 184000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření Bc. Kateřiny Francové,
náměstkyně primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím
uzavřením a podpisem.

Usnesení
136/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele HC Junior Zlín, spolek, IČO
65760522, 50000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
137/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele JK z Los Dos ranče, z.s., IČO
22857729, 24000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
138/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Klub Taekwondo WTF Zlín,
z.s., IČO 70892555, 11000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
139/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Lukostřelecký klub Phoenix
Kostelec, z.s., IČO 03037797, 14000 Kč, na činnost sportovní organizace v
roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
140/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
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uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Potápěčský klub Oceán PRO,
pobočný spolek SPMS, IČO 70953813, 46000 Kč, na činnost sportovní
organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
141/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SK AVEX Zlín, z.s., IČO
86771051, 45000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
142/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele SK Zlín 1931 z.s., IČO
02647567, 35000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
143/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Spolek přátel Dětského domova
a Speciálních škol, IČO 26651432, 18000 Kč, na činnost sportovní organizace
v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
144/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovně kulturní klub
TATANKA, z.s., IČO 26545683, 26000 Kč, na činnost sportovní organizace
v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
145/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní klub Cha-Shaolin-Si
Dju-Su Kung-Fu Zlín, z.s., IČO 46276432, 12000 Kč, na činnost sportovní
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organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
146/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Sportovní klub Sokol - FK
Kudlov, z.s., IČO 44119160, 20000 Kč, na činnost sportovní organizace v
roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
147/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Šachový klub Zlín-Malenovice,
z.s., IČO 22846883, 35000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
148/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol
Kostelec, IČO 46276637, 35000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce
2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
149/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol
Malenovice, IČO 42340021, 50000 Kč, na činnost sportovní organizace v
roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
150/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol Štípa,
IČO 46276335, 20000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
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pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
151/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol Zlín
- Prštné, IČO 65823061, 12000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce
2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
152/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele TITAN sport club, z.s., IČO
43960693, 19000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
153/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele Vysokoškolský sportovní klub
UNIVERZITA Zlín, z.s., IČO 13690311, 24000 Kč, na činnost sportovní
organizace v roce 2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
154/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína a
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele World Association of Karate
Jutsu z.s., IČO 26596679, 21000 Kč, na činnost sportovní organizace v roce
2021
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí předmětné smlouvy, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
155/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města
Zlína pro rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka k dojednání veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro žadatele
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Centrum pro rodinu Zlín z.s. (IČO 48473936), 95000 Kč, na poskytování
celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
156/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města
Zlína pro rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka k dojednání veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro žadatele
Dětské centrum Beruška z.s. (IČO 22864008), 64000 Kč, na poskytování
celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
157/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města
Zlína pro rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka k dojednání veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro žadatele
Dětské centrum VLNKA z.s. (IČO 05213215), 79000 Kč, na poskytování
celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
158/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města
Zlína pro rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka k dojednání veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro žadatele
Junák - český skaut, 6. středisko Zlín, z. s. (IČO 49157663), 177000 Kč, na
poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
159/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města
Zlína pro rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka k dojednání veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro žadatele
Junák - český skaut, středisko Impeesa Zlín, z. s. (IČO 65822498), 87000 Kč,
na poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a
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mládež
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
Usnesení
160/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
1.s poskytnutím dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci,
3. s pověřením Mgr. Aleše Dufka k dojednání veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem, pro žadatele
Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín (IČO 65792068), 260000 Kč, na
poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
161/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele Centrum
pro rodinu Vizovice z.s. (IČO 22856919), 22000.00 Kč, na poskytování
celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
162/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele Junák český skaut, středisko Malenovice Zlín, z. s. (IČO 61716871), 21000.00 Kč,
na poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a
mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
163/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele Kamarád
- Nenuda z.s. (IČO 22692398), 37000 Kč, na poskytování celoročních
pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.
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Usnesení
164/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Klečůvka (IČO 68729537), 18000 Kč, na
poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
165/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky (IČO 65792408), 25000 Kč, na
poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
166/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Malenovice (IČO 65792297), 14000 Kč,
na poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a
mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
167/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Prštné (IČO 65792211), 22000 Kč, na
poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
168/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele SH ČMS
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- Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Štípa (IČO 68729782), 26000 Kč, na
poskytování celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.
Usnesení
169/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
1. poskytnutí dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína
pro rok 2021,
2. uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele Zlínská
astronomická společnost, z.s. (IČO 46276475), 19000 Kč, na poskytování
celoročních pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
pověřuje
Mgr. Aleše Dufka, náměstka primátora, dojednáním veškerých náležitostí
veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejím uzavřením a podpisem.

Usnesení
170/7R/2021

Rada města Zlína
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../...., kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 8/2020 o místním poplatku z pobytu, dle přílohy č. 1,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.

Usnesení
171/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření smlouvy na služby „Zpracování sociálního výzkumu týkající se
image a identity města Zlín optikou rezidentů a obyvatel ČR", mezi
statutárním městem Zlín jako objednatelem a SIMPLY5 s.r.o. se sídlem
Korunní 1302/88, 101 00, Praha 10-Vinohrady, IČO: 28457901 za cenu
260.000 Kč bez DPH,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy,
podpisem a uzavřením smlouvy.

Usnesení
172/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
- závěry komise pro výběrové řízení „Výběr administrátora pro nadlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu
Luďka Čajky“ a pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Zlín Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky - zajištění služeb TDS a BOZP"
vedené v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, zákon o zadávání veřejných zakázek,
- výběr dodavatele k uzavření smlouvy ve výběrovém řízení „Výběr
administrátora pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zlín Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky“ a pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby "Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky zajištění služeb TDS a BOZP", a to dodavatele Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00
Brno, IČO: 28360125, s nabídkovou cenou 240.000 Kč bez DPH, a uzavření
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smlouvy s tímto dodavatelem.
Nastanou-li důvody, pro které nebude možné s tímto dodavatelem uzavřít
smlouvu, může být k uzavření smlouvy vyzván dodavatel, který se umístil
jako další v pořadí hodnocení nabídek.
Usnesení
173/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohody o složení jistoty a přijetí podmínek záměru o nejvhodnější
nabídku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01,
IČO 00283924, jakožto prodávajícím a
jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej jednotky (bytu) č.
v domě č. p. 5348 (ul. Podlesí IV ve Zlíně) na pozemku p. č. st. 8362
a spoluvlastnického podílu o velikosti id.
na společných částech
domu č. p. 5348 a spoluvlastnického podílu o velikosti id.
na
pozemku p. č. st. 8362 v k. ú. Zlín, obci Zlín za kupní cenu ve výši 4 055 000
Kč,
pověřuje
Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních
náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvy
mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín 760 01,
IČO 00283924, jakožto (budoucím) prodávajícím a
jakožto (budoucí) kupující, jejímž předmětem je
prodej jednotky (bytu) č.
v domě č. p. 5348 (ul. Podlesí IV ve Zlíně)
na pozemku p. č. st. 8362 a spoluvlastnického podílu o velikosti id.
na společných částech domu č. p. 5348 a spoluvlastnického podílu o velikosti
id.
na pozemku p. č. st. 8362 v k. ú. Zlín, obci Zlín za kupní cenu ve
výši 4 055 000 Kč,
souhlasí s pověřením
Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním ostatních
náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem,
doporučuje
Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření.

Usnesení
174/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
záměr uzavření dohod mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí
Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924 a paní
jíž náleží
vlastnické právo k pozemku s p. č. st.
o výměře 35 m2, a panem
jemuž náleží vlastnické právo k pozemku s p. č. st.
o výměře 37 m2, vše k.ú. Zlín, obec Zlín, vedeném Katastrálním úřadem
pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, kdy předmětem daných
dohod bude stanovení vzájemných práv a povinností souvisejících s
plánovanou revitalizací městského tržiště "Pod Kaštany" ve Zlíně, dle
zdůvodnění,
pověřuje
Ing. et Ing. Jiřího Korce, veškerými jednáními o předmětných dohodách a
úkony, které povedou k vytvoření konečného předmětných dohod
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Usnesení
175/7R/2021

Rada města Zlína
schvaluje
uzavření dohod o úhradě podílu na nákladech za provoz, údržbu a opravy
automatické brány a zpevněné plochy pro průjezd a krátkodobé využití
plochy, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01
Zlín, IČO 00283924, jako vlastníkem a majiteli sousedních objektů v
soukromém vlastnictví: manželé
a
manželé
a
a uživateli objektu v majetku statutárního města Zlína SK PČR Zlín (Judo), se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín,
IČO 46307311, jako uživateli, jejímž předmětem je dohoda o úhradě roční
paušální částky ve výši 1.000 Kč vč. DPH od každého z těchto tří uživatelů
statutárnímu městu Zlín na provoz, údržbu a opravy automatické brány a
zpevněné plochy pro průjezd a krátkodobé využití areálu ve vlastnictví
statutárního města Zlína na pozemku p. č. st. 2761, k.ú. Zlín, s účinností od 1.
7. 2021, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, s možností
odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy
pověřuje
Mgr. Pavla Bradu, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí
dohod, jejich uzavřením a podpisem

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek
primátora

v. r.

v. r.
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